
 
 بيمارستان و دانشگاه پزشکی گند يشاپور

 
درپی هجوم به ايران برآمد و کپدوکيه را گرفت، در نتيجه   Valcrianosوالريانوس  ميالدی 241چنانکه که آمد، در سال 

 شاپور پس از گرفتن شهر انتاکيه.  ايرانيان عقب نشينی کردند و سپس طاعون در لشگريان روم افتاد و جنگ به درازا کشيد
اين شهر که به نام گندی شاپور نام گذارده شد، بدست .  شهری در داخل ايران بنا کرد والريانوسو اسير نمودن امپراتور روم

اسيران رومی و يونانی در خوزستان در شرق شوش و جنوب شرقی دزفول و شمال غربی شوشتر که مکان کنونی شاه آباد 
 .است به دستور شاپور اول ساخته شد

 
 :هفت سال برای ساختن دانشگاه گندی شاپور تالش کرد و در روز بازگشايی گندی شاپور گفتشاپور 

 » شمشيرهای ما مرزها را می گشايد و دانش و فرهنگ ما، قلب ها و مغزها را تسخير ميکند « 
 

 در دانشگاه برگزيده شاپور هر دانشمند جديدی را که برای درس دادن« : مينويسدتاريخ الحکما  نويسنده جمال الدين قفطی
پس از آن اگر دانشمند از اين . »ميشد، پيش از در در مجلس دانشمندان احضار می نمود و سپس به مناظره امر ميکرد

 .آزمون پيروز بيرون ميامد، لباس فرخنده ای ميگرفت که ويژه استادی بود
 

نشد بلکه  با چنگ گشوده د ولی گنديشاپوربه دست تازيان مهاجم افتا)  ميالدی640( هجری قمری19خوزستان در سال 
اهالی گنديشاپور به گونه اتفاقی، بدون خونريزی با مهاجمين تازی پيمان سازش نوشتند و به همين خاطر بر شهر آسيبی 

 .وارد نشد
 

(ر اول پس از شاپو. شهر جنديشاپور به نوشته جغرافی دانان اسالمی به فراوانی نعمت و خرما و زراعت مشهور بوده است
 .،  شاپور دوم آن را محل زندگی خود قرار داد، يعنی اقامتگاه سلطنتی شد.) م238

 
 

 : درباره گنديشاپور چنين گويدتاريخ الحکما نويسنده جمال الدين قفطی
 مردم جنديشاپور از پزشکان که در فن پزشکی بسيار ماهر ميباشند و از دوران ساسانيان اين دانش آن سرزمين جايگاهی« 

بلند داشته و ايجاد شهر را به فرزند اردشير پس از فتح انتاکيه و غلبه بر امپراتور روم که دختر قيصر را خواست و او 
 ». دخترش را به زوجيت شاپور داد منسوب می دانند

 
 : در باب گنديشاپور آمده استمجل التورايخ و القصصدر کتاب 

 اسم انتاکيه در زبان انديوبدين چم است که » به ازانديوشاپور« است که در که اين شهر از بناهای شاپور می باشد و گفته 
 و آنرا شاپور مانند شطرنج نهاد، هشت راه در هشت را و در آن موقع شطرنج بهتر از انتاکيه به چم به از انديوپهلوی و 

  خالصه - هجری قمری 530 سال قريب. ( نبود اما شکل شهر مانند شطرنج بود، اکنون خرابست و دهی بر جا مانده است
 ).ای از مجمل التواريخ و اقصص

 
بعدها بر اثر ناسازگاری های مذهبی ميان امپراتوران روم و نسطوريان، گروه زيادی از اين دانشمندان به ايران پناهنده شده 

ه گردآوری دانش در اين از سوی ديگر شاپور دوم و انوشيروان هر دو دربار. و گروهی از آنان به اين شهر روی آوردند
 .شهر منتهای تالش خود را بکار بردند تا اين شهر به پايگاهی از دانشهای آنروز درآيد

 
 
 

 پزشکی و فلسفه در گند يشاپور 
 

 را برای درمان خود به اين شهر فرخواند و او تيادوروس، شاپور دوم پزشکی يونانی به نام  الفهرست در ابن النديمبه گفته 
وی نزد شاپور بسيار گرامی بود و گفته ميشود کتابی نيز در دانش پزشکی نوشته است که پس .  شاه ايران پرداختبه درمان

 .از آن به تازی برگردانده شده است
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اين پزشک يونانی چنان در دل شاپور راه يافت و چنان گرامی  و ارجمند بود که به دستور شاپور کليسايی در گنديشاپور 

 . شد و گروهی از هم کيشان وی را که جزو اسرا بودند آزاد ساختبرای وی ساخته
 

پس از شاپور،  خسرو انوشيروان چون همانند شاپور دوستدار دانش و فلسفه و انديشه بود دستور گرداوری نسکهای مهم 
 .پزشکی، فلسفی و علمی را داد و به همين گونه به پيشرفت اين مرکز علمی کمک فراوانی کرد

 
دن دانشمندان در کنگرهای پزشکی و مجالس گفتگو و فرستادن برزويه پزشک به هند  به دستور انوشيروان و گرد آور

 همه دست به دست هم داد تا گنديشاپور بزرگترين مرکز پزشکی پيش از اورانيوسآموختن فلسفه نزد فيلسوف سوری به نام 
 .اسالم درآمد

 
دی و سريانی و يونانی به آموزش پزشکی سرگرم بودند و اين آموزش نخست در گنديشاپور گروهی از پزشکان ايرانی و هن

نشانه های زبان پارسی در بخشهای . به زبان يونانی و سپس پهلوی بود، ولی زبان پزشکان گنديشاپور پارسی بود
 که برگردان حب حکيم بروزيه پزشک به نام ترياق ابن سراپيون حبیدر کتاب .  داروسازی بسيار روشن و نمودار است

 است، آمده است که در گنديشاپور پزشکان ايرانی در داروسازی بسيار قوی  Pillulac Barsiati Sapientis التين آن 
 ).53گرفته شده از تاريخ پزشکی نوشته دکتر الگود برگ . ( بودند

 
 
 

 
 

 استيليونیک. داروساز ايرانی در هنگام فراهم کردن دارو، گرفته شده از کتاب تاريخ طب، ا
 
 
 
 

پيشرفت دانستنی ها و دانشهای يونانی در شهر رها، از سوی انتاکيه و به سبب گسترش کيش مسيح در قرن دوم ميالدی در 
گروهی از ايرانيان در دوران ساسانی به کيش مسيح درآمدند و در اين مدرسه از . آن رواج کامل و سپس رسميت يافت
 بودند، در کليساهای بين النهرين مشهور می باشند و نسکهايی چند بدست گروهی از ايرانيانی که قبول آيين مسيح کرده

 .دانشمندان ايرانی به سريانی نوشته شده است
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مردم رها در قرن دوم با لهجه ای که نام آن سريانی و شاخه ای از زبان آرامی است، گفتگو می کردند که در نتيجه زبان 
پا گرفتن دانشهای يونانی در اين شهر اين لهجه، زبان دانشيک اين مرکز و نتيجه آن شد مسيحيان اين ناحيه شد و پس از 

سپس در دوران اسالمی گروهی از مترجمان اين نسکها . که گروهی زيادی از نسکهای يونانی را به سريانی برگردانده شوند
 .نديونانی را يا يکسره از يونانی به تازی و يا از سريانی به تازی برگرداند

 
 پيشرفت و شهرت )Ecole des Perses ( مکتب ايرانيان در شهر رها پس از حدود قرن چهارم ميالدی مکتبی نو به نام 
 .اين مکتب با آمدن نسطوريوس رواج بيشتری يافت. بسيار يافت چون بيشتر شاگردان اين مدرسه ايرانی بوده اند

 
 اما مکتب نصيبين نيز مانند رها مرکز .ايرانيان شهرت بسزايی يافته بودشهر رها در آنزمان به دليل بوجود آمدن اين مکتب 

 از اسقفهای ايرانی  Barsaumaبرسوما  علمی بزرگی شد و بدرستی برای بار دوم مکتب نصيبين بدست دو تن، به نام 
 از اسقفهای ديگر  Narcesنرسی نصيبين را يافت و » مهتر«  به امر فيروز پادشاهی ساسانی مقام 449نژاد که به سال 

  .ايرانی، رواج يافت
 

سپس باری . پس از آنکه نسطوريان در قرن چهارم ميالدی از روم رانده شدند، مکتب خود را در شهر رها تشکيل دادند
ا را شاهان ايران با اين مسيحيان رفتاری نيکو داشتند و وجود آنه. ديگر از آنجا هم رانده شدند و در نتيجه راهی ايران شدند

مورد کيش آنان نيز کمکهايی به آنها می شده است و يکی از جهات پيشرفت .  هيچگونه خطری برای ايران نمی پنداشتند
 . مدرسه نصيبين همين امر بود

 
اينان پس از بسته شدن مراکز آموزش خود به داخل ايران روی آورده و در گنديشاپور ساکن شدند و در مدرسه پزشکی و 

ديشاپور آغاز به کار کردند، که در آنجا پزشکی ايرانی و يونانی و هندی را با يکديگر آميخته شده بود و به کار بيمارستان گن
پزشکی يونانی را يونانيان با خود آوردند، و پزشکی هندی هم که از مشرق به ايران راه يافته بود، با پزشکی ايرانی . ميرفت

 پيش از اسالم و پس از آن پايه های پزشکی پس از پزشکی ايرانیو مستقل درآمد آين آميختگی بخش بزرگ . آميخته شد
 .اسالم و دنيا گرديد

 
بايد دانست در مکتب گنديشاپور بجز برگردان نسکها پزشکی و نوشته های بقراط و جالينوس، از پزشکی اوستايی و دانش 

 . پزشکی دوران هخامنشيان نيز بهرگيری می شده است
 

هر گنديشاپور مرکز پزشکی دوران خود بود، به تالش شاپور دوم يکی از مراکز مهم نساجی و عطرسازی فزون بر اينکه ش
 .نيز گرديد

 
روش های نوين درمان بيماريها . چنانکه که آمد پزشکی گنديشاپور بيشتر آميخته ای از پزشکی ايران و هند و يونان بود

يافت، بدين چم که پزشکان گنديشاپوری روش های علمی روز را با توام با فن داروشناسی و داروسازی پيشرفت بسزايی 
نام گرفت، بگونه ای که درمان آنان روش ايرانی دانسته ها و يافته های تازه خود تکميل ميکردند و روشی پديد آوردند، که 

 .بر يونانيان و هنديان دوران پيشی داشت
 

در اين دانشگاه فزون بر آموزش علمی، حکمتی و فلسفی و رياضی، از برتری های بزرگ دانشگاه گنديشاپور آن بود، که 
علوم پزشکی رواج بسياری داشت و فزون بر دانشکده پزشکی بيمارستان آموزشی آن نيز در کنار دانشگاه بزرگ 
 شد، که گنديشاپور وجود داشت که  گروه زيادی از دوستداران پزشکی از ايران و خارج بدانجا روی می آوردند و نتيجه آن

 .ساالنه گروهی به نام پزشک از دانشکده گنديشاپور خارج ميشد
 

از اين گروه بخشی يا در درون کشور به پزشکی ميپرداختند و يا اگر از خارج از کشور بودند به ميهن خود برمی گشتند و 
زند کلده است، که از عربستان به  فرحارثيکی از اين پزشکان دانشکده گنديشاپور . در آنجا به درمان بيماران می پرداختند

عيون  نويسنده ابن ابی اصيبعه  و قفطیوی پس از پايان از دوره پزشکی دوباره به عربستان برگشت و به گفته . ايران آمد
 نخستين پزشک تازی می باشد که و دست کم يک بار به پيش خسروانوشيروان پادشاه ايران راه يافته النبا فی طبقات االطبا

 .است
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 کستانتيناما همينکه . هنگامی که دين رسمی امپراتوری روم شرقی مسيحی نبود، مسيحيان ايران آرامش کامل داشتند
امپراتور روم شرقی به آيين مسيح درآمد، مسيحيانی که در نزديکی مرزهای ايران و روم زندگی ميکردند وقتی ديدند، دولت 

اين مسئله يکی از موضوعات بسيار مهم . پراتوری روم شرقی گرويدندنيرومندی با آنان هم دين شده است، به سوی ام
وجود اين مسيحيان و ارمنستان سبب بسياری از جنگهای بين ايران و روم بود، اينان در ميان . دوران حکومت ساسانی شد

 .جنگ بين دو کشور نقش مهمی را در نتيجه جنگها بازی می کردند
 
 
 
 

 پزشکان ايرانی گنديشاپور
 
ر بيمارستان گنديشاپور گروه زيادی از پزشکان ايرانی سرگرم به آموزش و پرورش پزشکان و پژوهش و ترجمه بودند، د

 .از نامی ترين آنها خاندان بختيشوع است که در چندين نسل به رياست پزشکی گنديشاپور سرگرم بودند
 

 بختيشوع بزرگ نخستين پزشک اين خانواده -
 جورجيس گنديشاپوری -
 ع دوم فرزند جورجيس بختيشو -
جبرييل فرزند بختيشوع دوم از پزشکان بزرگ گندی شاپور در دربار هارون تا آنجايی که ميشد به پارسی سخن  -

 .ميگفت
 جورجيس دوم فرزند بختيشوع دوم و برادر جبرييل -
 بختيشوع سوم پسر جبرييل -
 عبيداهللا اول فرزند جبرييل -
 ميکاييل فرزند ديگر جبرييل -
 ا فرزند بختيشوع سوم يحيی يا يوحن -
 جبرييل دوم فرزند عبيداهللا -
 بختيشوع چهارم فرزند يحيی  -
 ابو سعيد عبيداهللا فرزند جبرييل دوم -
 .عيسی بن شهالفا از دانش آموزان جورجيس گنديشاپوری که پزشک منصور شد -
 .شاپور فرزند سهل از پزشکان گنديشاپور که در داروسازی بسيار  کارآزموده بوده است -
 . برادر ماسويه پزشک و رييس بيمارستان گنديشاپوردهشتک -
 ميکاييل برادر دهشتک  -
 .سرجيس، از شاگردان جورجيس بزرگ که در نبودن استاد راست گنديشاپور را داشت -
 . مينامندMesueاروپاييان او را . ماسويه از پزشکان بزرگ گنديشاپور -
 .جورجيس فرزند ميکاييل فرزند ماسويه -
 .ز شاگردان جورجيسعيسی بن چهاربخت ا -
 ماسرجيس -
 سلمويه -
 عيسی بن ماسه -
 يعقوب ماهان -

 
 
 

نخستين بيمارستانی که در اسالم برای درمان بيماران ساخته شد، بيمارستان بغداد بود که در زمان هارون الرشيد و به 
، پزشک زرتشتی هشتکدگفته ميشود جبرييل از . وسيله جبرييل فرزند بختيشوع از روی بيمارستان گندی شاپور ساخته شد

که آنزمان سرپرستی بيمارستان گندی شاپور را در دست داشت، خواست تا به بغداد برود و سرپرستی بيمارستان بغداد را به 
 .گردن بگيرد، ولی دهشتک نپذيرفت و به جای خود ماسويه  را برای اين کار روانه کرد
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آموزشگاه و بيمارستان گندی . تان گندی شاپور سالها دنبال ميشدروش کار در بيمارستان بغداد همانی بود که در بيمارس

 می خواند، دانشگاهآنرا به نام » مقدمه تاريخ علم«  در کتاب نفيس خود به نام سارتنشاپور که پژوهشگر بلندپايه ای مانند 
انشهای وابسته به آن در هم در دوره ساسانی و هم پس از آن دوران تا قرن سوم و چهارم هجری همچنان مرکز پزشکی و د

 .ايران بود
 

شهرت يافته اند، به زبان تازی » گندی شاپوريان« نخستين نسکهای پزشکی به دست همين گروه از پزشکان که به 
برگردانده شد و مهمترين نسکهايی که چه در پزشکی و چه در داروسازی که قرنها پس از آن بن مايه پزشکان مسلمان شد 

 .ان نوشته شده بودبه دست همين پزشک
 

بنابراين شکی نيست که بررسی درباره نخستين نهادهای پزشکی دوران اسالمی و نخستين نسکهايی که در اين رشته به 
زبان تازی برگردانده و يا نوشته شده و همچنين شرح حال نخستين پزشکانی که در اسالم و دولت خلفا به اين کار پرداختند، 

 . روشن شدن پيشينه پزشکی دوران ساسانی خواهد نمودکمک بسيار گرانبهايی در
 
 

 

 : گويند در زمان ساسانيان بر درگاه دانشگاه گندی شاپور نوشته بود
 
 »دانش و هنر برتر از زو و شمشير است « 
 
 
 
 

 بن مايه ها
 

    دکتر محمود نجم آبادی-تاريخ طب در ايران  -
   آرتور کريستن سن-ايران در زمان ساسانيان  -
   دکتر محمد محمدی ماليری-ريخ و فرهنگ ايران تا -
   رشيد-  تاريخ زرتشتيان فرزانگان زرتشتي؛شهمردان     - 

 
 

 
 :گردآورنده

 شاهين کاويانی
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